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1. Fejlett nyugat szerzői csak egymással működnek együtt, /Schubert et al. 
(2009); Wang et al. (2017)/
2. Teljes izoláció társadalom tudomány területén/Kornai, 1992/
3. A „Publish or perish” paradigma értelmében egyre erőteljesebb 
publikációs profilra van szükség annak érdekében, hogy egy tudományos 
kutató felfelé lépdeljen a ranglétrán (Zdenek, 2017).
4. Máté-effektus, mely szerint a periferikus országokból érkező cikkekre 
még akkor is jóval kevesebbet hivatkoznak, mint nyugati kollegáik cikkére, 
ha az ugyanabban a magas presztízsű lapban jelenik meg (Bonitz et al. 1997)
5. A magyar egyetemek, az MTA egyes osztályai nem várják el a nemzetközi 
színtéren való valós megmérettetést. A nemzetközi listákon a magyar szerzők 
jelenléte társadalomtudományban alig látható, igyekeznek helyi szinten 
letudni.

 Pszeudo-nemzetközi tevékenység
 Vagy

 Csak hazai publikálás, tudományos élet
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 Egyetem alapít egy saját lapot, 
mely látszólag nemzetközi, 
angolul jelenik meg. Egyetlen 
kutatóintézet adja a szerkesztő
bizottság zömét. Magyar 
munkatársak írnak saját magyar 
kollegáiknak – angolul. 

 Konferencia: magyar szerzők 
adnak elő angolul szintén 
magyaroknak, majd ebből 
születik egy angol nyelvű
konferenciakötet, ami később, 
mint nemzetközi 
együttműködésként kerül 
elszámolásra.

 Monográfia: a magyar szerzők 
szívesen büszkélkednek nem 
jegyzett kiadók által kibocsátott 
könyvekkel.
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Saját lap

Saját konferencia

Monográfia

Hazai tudományos élet

Nemzetközi 

tudományos 

élet



Nincsenek kötelező és nemzetközileg 

egységesen elfogadott szabályok, hogy 

mi minősül tudományos közlésnek, 

tudományos kommunikációnak, 

és mi nem.
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Nemzetközi 

tudományos 

élet
Kapcsolódás



Néhány fontos külső kritérium a következő:

1. A terület művelői nemzetközi konferenciákra gyűlnek 

össze. 

2. A terület kutatói nemzetközi szervezetet hoznak létre.

3. Az új területen nemzetközi tudományos folyóiratot 

alapítanak, és működtetnek.

4. Egyetemi tanszékek jönnek létre.

5. Egyetemi disszertációkat írnak az új szakterület 

eredményeiről.

6. Monográfiákat, könyveket, tankönyveket, összefoglaló 

műveket jelentetnek meg a terület kutatási eredményeiről.

7. A szakterület eredményeire más tudományterületek 

publikációiban is hivatkoznak.

8. Tudományos iskolák jönnek létre.
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Nemzetközi 

tudományos 

élet
Megértés



Szerzőségre jogosító 8 szempont

1. conception – ötlet

2. initiation – kezdeményezés

3. planning – elképzelés

4. design – megtervezés

5. execution – kivitelezés

6. interpretation – értelmezés

7. assessment – értékelés

8. writing – megírás
Úgy ítélem meg, hogy a „8 pontos” felsorolás a tudományos eredmény 

elérésének és annak közleményben való ismertetésének valamennyi 

mozzanatát magába foglalja, és nem látom tisztességesnek, hogy az a 

személy, aki ezek egyikében sem vett részt, bekerüljön a szerzők közé.
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Nemzetközi 

tudományos 

élet
Szerzőség



1. Összegyűlt ismeretek elsajátítása 

információs csatornákon

2. „Láthatatlan egyetem” vagy „láthatatlan 

közösség” megismerése

3. A téma vagy egyes részeinek 

lezárásakor kutatási jelentés készítése

4. A folyóiratban, könyvben vagy 

konferencián való publikálás
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Nemzetközi 

tudományos 

élet
Olvasás



A kutatók az idők során összegyűlt 
ismeretek elsajátításával kezdik 
tevékenységüket, s aktív munkájuk során 
is meghatározó szerepe van a 
szakmabeli társaikkal való 
kapcsolattartásnak.

Az új tudományos információk nagy 
része (60–80%) jelenleg is az informális 
csatornákon terjed egy viszonylag szűk 
csoporton belül.
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Nemzetközi 

tudományos 

élet
Megértés



1. Közvetlen párbeszéd,
2. Intézmények, kiállítások látogatása, 
3. Felszólalások előadásokon, 
konferenciákon 
4. Szünetekben folytatott beszélgetések, 
levelezések, vázlatos kéziratok körözése, 
preprintek (előnyomatok),
5. Beszámolók, belső kiadványok, 
folyóiratok, könyvek, jegyzetek, 
körözvények.
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Nemzetközi 

tudományos 

élet Kommunikáció



Egy adott szakterületen belül általában 

több úgynevezett „láthatatlan egyetem” 

(láthatatlan kollégium) vagy „láthatatlan 

közösség” alakul ki, gyakran egy-egy 

neves tudós köré szerveződve, melynek 

tagjai bár szétszórva dolgoznak a 

világban, mégis meglehetős 

rendszerességgel tartják egymással a 

kapcsolatot.

Nemzetközi 

tudományos 

élet

Láthatatlan egyetem
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Formális csatornák:
- Folyóirat
- Könyv
- Könyvfejezet
- Szócikk 
- Konferencia-előadás
- Egyetemi tankönyv
- Disszertáció
- Szabvány

Az informális csatornákkal
szemben a közös jellemzőjük,
hogy rendszerezve,
visszakereshetővé vannak téve.
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Nemzetközi 

tudományos 

élet



A publikálás célja nem elsősorban a kommunikáció, 
hanem: 

• a kutató jelzi létezését a társainak 

• elsőbbségét egy adott felfedezésre 

• A közös tudás rendezése és fenntartása

• Stb.

 A formális csatornákat elvileg bárki használhatja, a 
nem formálisak  csak szűk kör számára elérhetők. 

DE
• elektronikus levelezések sokkal demokratikusabb alapokon 

szerveződnek 

• neves szakemberek mellett egyetemi hallgatók is egyenrangú 
félként vesznek részt 
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Nemzetközi 

tudományos 

élet



A. Nincs

B. Elenyésző
C. Jelentős

D. Könyvtár nélkül gyakorlatilag nincs 

tudományos kommunikáció

13

Nemzetközi 

tudományos 

élet



 A könyvtár a tudomány működésének 

alapintézménye

 A könyvtár tevékenysége nyomán lehet 

visszakeresni a már publikált eredményeket:

• Tudunk támaszkodni mások eredményeire;

• Saját munkánkat elérhetővé tudjuk tenni (és igazolni, 

hogy a miénk);

• Elkerülhetők a párhuzamos kutatások;

• Stb.
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Nemzetközi 

tudományos 

élet



15

„A tudományos kutató számára a 

közlemények írása és olvasása ideális 

esetben a munkaidő igen nagy hányadát 

teszi ki.” - Kiss L. László

400+ Tools and 

innovations in 

scholarly 

communication 

Nemzetközi 

tudományos 

élet



 Az évi kb. 60 millió oldalnyi publikált szakirodalom

• 40-50 ezer tudományos folyóirat, 

• 200 ezer szakkönyv 

 Ennél sokkal többet a jelenlegi megoldásokkal 

• sem megjelentetni, 

• sem feldolgozni, 

• sem elolvasni nem lehet. 

 Paradox módon a szakirodalmi tájékoztatás a 

sokféle mutatóval,  bibliográfiával, referátummal, 

katalógussal maga is jelentősen tovább növeli a 

nyomtatott információk tömegét… 
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Nemzetközi 

tudományos 

élet



 Új modellek kifejlődése:

• elektronikus (vagy e-) folyóirat;

• Hibrid, papír és elektronikus (vagy p-e) folyóirat. 

 Általában egy nyomtatott folyóirat, amely elektronikus csatornákon 
keresztül is elérhető de elsőszámú megjelenési formája a nyomtatott 
verzió; 

 vagy az e-p folyóirat, amelyet elsősorban elektronikusan, és csak 
korlátozott számban nyomtatott formában terjesztenek;

• Szerzői saját publikálás; a szerzők saját weboldalaikon teszik közzé 
cikkeiket;

• Tudományterületenkénti e-print tárhelyek. 

 Ezek az új elektronikus publikálási modellek 
forradalmasíthatják a tudományos kommunikációt, 
hatékonyabbá és eredményesebbé téve azt 
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Nemzetközi 

tudományos 

élet



1. Legjelentősebb nemzetközi kiadók teljes 

szöveges adatbázisai

2. Aggregátor-adatbázisok

3. Egyéb információs adatbázisok

4. Katalogizáló adatbázisok

5. Folyóirat listák

6. Keresők
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Nemzetközi 

tudományos 

élet

1.

2.

3.

4.

5.

6.



1. Elsevier
2. Springer
3. Taylor & Francis Group
4. Wiley
5. Sage

MIT press
HeinOnline
Cambridge University Press Journals
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Nemzet

közi 
tudomány

os élet

1.
2.

3.

4.

5.

6.



1. EBSCOhost

2. JSTOR

3. ProQuest
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Nemzet

közi 
tudomány

os élet

1.

2.
3.

4.

5.

6.



1. Repozitoriumok (pl. REAL, REpository of 
the Academy's Library)
2. Doktori dolgozatok adatbázisa 

DART-Europe - E-theses Portal

3. Tudományos közösségi hálók
A. Academia.edu
B. Mendeley
C. ResearchGate
D. MyScienceWork
E. Linkedin
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Nemzet

közi 
tudomány

os élet

1.

2.

3.
4.

5.

6.



1. SCOPUS - Elsevier

2. Web of Science (WOS) – Clarivate

Analytics

3. Magyar Tudományos Művek Tára 

(MTMT)
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Nemzet

közi 
tudomány

os élet

1.

2.

3.

4.
5.

6.



1. Scimago Journal & Country Rank

(SCOPUS)

2. Journal Citation Reports (JCR) (WOS)

3 MTA listái
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https://www.scimagojr.com/

Nemzet

közi 
tudomány

os élet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tisztánlátás vs. Pszeudo-nemzetközi tevékenység



1. Google Scholar

2. Microsoft Academic Search
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http://academic.research.microsoft.com/

Nemzet

közi 
tudomány

os élet

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Nemzet

közi 
tudomány

os élet

1.

2.

3.

4.

5.

6+1.
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Nemzetközi 

tudományos 

élet

Forrás: Urbanovics (2018)



I. A kutatás tárgya (Releváns kutatási téma)
II. A kutatás célja (A kutatás főbb kérdései a jelenre 
vonatkozóan és a jövőre vonatkozóan)
III. A begyűjtendő információk forrásai

Szekunder és primer (csak akkor, ha más lehetőség már 
nincs) információk

IV. A kutatás módszerei és a mintavételi eljárások
V. A kutatás ütemezése (mikor, mennyi idő)
VI. A kutatás egyes fázisaiért felelős személyek 
kijelölése
VII. A kutatási jelentés formája
VIII. A kutatás költségei
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Nemzetközi 

tudományos 

élet



Teljes szöveges adatbázisok 
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Nemzetközi 

tudományos 

élet



Katalogizáló adatbázisok – SCOPUS
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Nemzetközi 

tudományos 

élet
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Nemzetközi 

tudományos 

élet

12



A folyóiratok SJR-értékük szakterületi kategórián belüli 
rangsora alapján négy, azonos méretű osztályba 
sorolva jelennek meg ún. kvartilis-besorolás:
Q1: legjobb 25%;
Q2: 25–50%;
Q3: 50–75%;
Q4: 75–100%.
Az IF, "m" egy adott folyóiratnak az előző két évben 
megjelent publikációira a tárgyévben adott 
hivatkozások száma, "n" pedig az előző két évben 
megjelent publikációk száma.

IF=m/n
Egy folyóirat indexe h, ha pontosan h darab olyan 
cikke van, ami legalább h idézetet kapott (vagyis a 
többi cikke ennél kevesebbet kaptak).
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Nemzetközi 

tudományos 

élet

0,46 2,1 4,2

Q1Q4 D1 Q2



Katalogizáló adatbázisok – SCOPUS- E-voting, I-voting
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E-voting I-voting

Lecture Notes In 
Computer 
Science

38% ACM International 
Conference 

Proceeding Series
5%

Communications In 
Computer And 

Information 
Science

3%

Lecture Notes In 
Informatics

3%

Communications 
Of The ACM

2%

IEEE Security And 
Privacy

2%

Lecture Notes In 
Electrical 

Engineering
2%

Computer 
Standards And 

Interfaces
2%

Computers And 
Security

2%

IFIP Advances In 
Information And 

Communication 
Technology

1%

Proceedings Of The 
ACM Conference 

On Computer And 
Communications 

Security
1%

Electronic 
Government

1%

Egyéb
38%

Nemzetközi 

tudományos 

élet

0,46 2,1 4,2

Q1Q4 D1 Q2
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Ssz. Név Fénykép Intézmény Ssz. Név Fénykép Intézmény 

1 Volkamer, M. 

 

Technische Universitat 
Darmstadt, Darmstadt, 
Germany 

6 
Weldemariam, 
K. 

 

 IBM Research, 
Yorktown Heights, 
United States 

2 Villafiorita, A. 

 

Fondazione Bruno 
Kessler, Trento, Italy 7 Macintosh, A. 

 

University of Leeds, 
Leeds, United 
Kingdom 

3 Peng, K.  
National University of 
Singapore, Singapore City, 
Singapore 

8 Xenakis, A.  

University of Patrai, 
Computer Engineering 
and Informatics 
Department, Greece 

4 Kiayias, A. 

 

University of Edinburgh, 
Edinburgh, United 
Kingdom 

9 Buchmann, J. 

 

Technische Universitat 
Darmstadt, 
Department of 
Computer Science, 
Darmstadt, Germany 

5 Langer, L.  

Technische Universitat 
Darmstadt, Department 
of Computer Science, 
Darmstadt, Germany 

10 Krimmer, R. 

 

Tallinn University of 
Technology, Ragnar 
Nurkse School of 
Innovation and 
Governance, Tallinn, 
Estonia 

Forrás: Scopus, www.scopus.com



34Forrás: SciVal, www.scival.com (Jelenleg az NKE gépeiről nem érhető el!)

~ 97.000 globális 

kutatási téma a 

SCOPUS alapján
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Saját lap Saját konferencia
Monográfia

Nemzetközi tudományos 

élet
Hazai 

tudományos 

élet
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 Egyetemi docens
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